
   

NA.261.1.10.1.2020                   Przemyśl, dnia 29.12.2020 r.

  

 

 

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

ul. Słowackiego 104 

37- 700 Przemyśl 

   

  

  Wykonawcy ubiegający się                       

o udzielenie zamówienia  

 

 

 

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór                                         

i zagospodarowanie  zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów 

niebezpiecznych i obojętnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl” - oznaczenie sprawy: 

NA.261.1.10.2020 

 

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), Zamawiający informuje o otrzymanych 

pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielonych na nie odpowiedzi, a także o zmianach 

SIWZ:  

 

1. Proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 31.12.2020 r. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 30.12.2020 r. Godzina 

oraz miejsce składania ofert pozostają bez zmian. 

 

W związku z powyższym zmianie ulega: 

   - zapis w rozdziale 13 SIWZ, pkt. 13.1, który otrzymuje brzmienie: 

   „13.1. Termin składania ofert upływa w dniu 30.12.2020 r. o godz. 13.00.” 

   - zapis w rozdziale 13 SIWZ, pkt. 13.6, który otrzymuje brzmienie: 

     „13.6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2020 r. o godz. 13.30.” 

 

2. Jaka będzie minimalna jednorazowa partia odbieranych odpadów. 

Odpowiedź: Minimalna jednorazowa partia odbieranych odpadów wynosi 1 Mg, 

maksymalna 1,5 Mg. 

 

3. Czy odbiór odpadów będzie mógł być realizowany raz na 6 miesięcy. 

Odpowiedź:  Odbiór odpadów realizowany będzie maksymalnie co 2 miesiące ze względu 

na możliwości magazynowe. 

 



   

4. Za załadunek odpadów na naczepy samochodowe będzie odpowiedzialny Zleceniodawca, 

czy Zleceniobiorca. 

Odpowiedź: Załadunek odpadów po stronie Zamawiającego przy wykorzystaniu wózka 

widłowego. 

 

5. Proszę o określenie pojemników w jakich będą odbierane odpady. 

Odpowiedź: Worki foliowe ułożone na europalecie, ostreczowane. 

 

6. Odpady będą odbierane na podstawie dokumentów KPO, czy KPOK. 

Odpowiedź:  Odpady będą odbierane na podstawie dokumentów KPO. 

 

7. W umowie proszę o usunięcie paragrafu dotyczącego kar umownych. 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.  

 

Jednocześnie Zamawiający w § 8 wzoru umowy – Załączniku nr 5 do SIWZ, po ust. 5 

dodaje ust. 6 w brzmieniu: 

   

„6.W celu wyjaśnienia przyczyn mogących skutkować naliczeniem kar umownych,                  

o których mowa w ust. 1 Zamawiający może wezwać Wykonawcę w celu złożenia             

w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących stwierdzonego naruszenia 

wykonywania umowy. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami albo po bezskutecznym 

upływie terminu na złożenie wyjaśnień Zamawiający podejmie decyzję o naliczeniu 

kary umownej, o której poinformuje Wykonawcę.” 

 

 

8. Proszę o wydłużenie terminu odbioru odpadów na 10 dni roboczych.   

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.   

 

 

Jednocześnie Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w rozdziale 9 pkt  9.1 lit. b tiret 

pierwszy SIWZ poprzez błędne oznaczenie numeru sprawy (jest: NA.261.1.9.2020). 

W związku z powyższym przedmiotowy zapis otrzymuje brzmienie: 

„ za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: pgkprzemysl@pro.onet.pl w 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy zobowiązani są do 

powoływania się na oznaczenie sprawy: NA.261.1.10.2020”. 

 

 

 
 

 

Zamawiający 
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